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PROLOGO 

Ao terminar a nossa carreira escolar somos obrigados 
a escolher um assumpto, que temos de desenvolver e defen
der perante um illustrado jury. Eis o motivo d'esté nosso 
trabalho. Bem desejaríamos, que esta ultima prova fosse 
o remate condigno d'uma aspiração acalentada ha tantos 
annos; mas é custoso senão difficil, apenas concluído o 
curso, apresentar um trabalho original contendo doutrinas, 
que revelem experiência pessoal, o que só pode adquirir-se 
com uma longa pratica e uma paciente observação de mui
tos doentes. É por isso, que o nosso trabalho não tem 
aspirações a novidade. Seja, pois esta franca declaração, o 
pedido para obter do illustrado jury, que ha-de julgar-nos, a 
benevolência de que tanto carecemos. 



I — H I S T O R I A 

A massagem da prostata comprehende o conjuncto 
de manobras dirigidas sobre a prostata, com o fim de 
espremer os alvéolos glandulares, esvasia-los dos seus 
productos de secreção, anormaes, nos casos de prosta
tites. N'este quadro incluímos tanto a massagem digital 
como as massagens vibratória e eléctrica. 

A electro-massagem é, não só um auxiliar, mas 
em muitos casos um agente poderoso de trata
mento e de cura das prostatites chronicas, graças a 
uma expressão mais' completa da glândula prostatica e 
a uma actividade maior da secreção normal, devida a 
uma acção circulatória e nervosa quasi, indiscutível. 

Conhecida desde muito tempo, pois que Schleiss e 
Lowenfeld em 1858, Estlander em 1879, a empregavam 
nas inílammações catarraes da prostata, a massagem 
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digital entra na pratica em 1880, epocha em que um 
medico francez teve a ideia de examinar ao microscó
pio os productos de secreção obtidos pela massagem. 

Alem d'isso Chopart tinha pensado n'ella, quando 
recommendava as pressões digitaes sobre a prostata. 
Não foi senão em 1892, que Thure-Brandt fez sobre 
este processo de tratamento a vulgarisação dos seus 
escriptos. O seu boletim — Zur massage bei prostatitis — 
revela evidentemente algumas noções praticas da mas
sagem ; não sendo medico o modo da acção da mas
sagem escapa-lhe quasi inteiramente. Aubry na sua 
these explicou suficientemente o valor e as indicações 
d'esta massagem. Ebermann desenvolve em Saint-Pete-
rsbourg as suas ideias sobre a sua massagem prosta-
tica e aconselha as pressões repetidas, para expulsar 
as secreções para a urethra, excluindo-as, comtudo, 
nas prostatites agudas, phlegmonosas, o cancro e a 
tuberculose da prostata. E emquanto Von Frish ensina 
a massagem na Polyclinica de Vienna, Rosemberg na 
Allemanha, Hogner e Taylor, na America, preconisam-a 
nas suas publicações. Em França foi graças á clinica 
de Quyon, que a massagem prostatica entrou na pra
tica corrente em 1893. Accrescentemos, que Albarran 
muito contribuiu para tornar este methodo verdadeira
mente pratico. 

A par da massagem digital, desenvolveu-se um 
pouco mais tardiamente, a massagem electria — que se 
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empregou a principio sem methodo — e que Tripier, 
Cheron e Moreau Wolf procuraram applicar com boas 
vantagens. Popper íez a applicação dum instrumento, 
composto d'um eléctrodo rectal de cautchú endurecido, 
terminado por uma placa metallica e d'um segundo 
eléctrodo abdomidal. Aconselha a faradisação. 

Janet tem, fazendo uso d'um processo análogo, 
resultados muito animadores. Le Fur apresenta um ap-
parelho de massagem mechanico e eléctrico muito elo
giado por Le Clech. Outros apparelhos foram cons
truídos, depois, repousando todos sobre um principio 
quasi semelhante, por Denis Courtade, Hogge, Felecki, 
de Sard, etc. 

A. electrisação por meio de correntes alternativas 
e de alta frequência, nas mãos de Sudnik no Rio de 
Janeiro, do professor Doumer em Lille, deu nos pros-
taticos chronicos excellentes resultados, como disse 
Pollet.na sua these defendida em Lille em 1905. Cite
mos ainda os trabalhos de Weill sobre as correntes 
de alta frequência, por elle empregadas em cystites e 
prostatites agudas (Progrès médical,, julho de 1903); 
os de Laquerriére apresentando casos de prostatites 
curadas por estas mesmas correntes; e emfim os de 
Arsonval e Charrin que, pelas suas communicações á 
Academia de Sciencias sobre correntes de alta frequên
cia, tem-nos esclarecido sobre o modo d'acçâo, sobre 
os micróbios e as inflammações chronicas. 



I I —RESULTADOS PRÁTICOS 
COM O E M P R E G O 

DA MASSAGEM 

Os ensaios do methodo da massagem digital, de
ram resultados pouco certos, praticando-se uns tanto 
nas prostatites agudas suppuradas como nas prosta
tites chronicas, não vendo outros senão um meio de 
diagnostico, reprovado por alguns, que não viam n'este 
methodo senão maus resultados, devidos certamente á 
má applicação do processo. Com effeito, como vere
mos, a massagem é um excellente meio de tratamento, 
quando bem applicado; mas, pelo contrario, como uma 
arma de dois gumes, pode sêr um meio detestável, 
expondo o medico pouco experimentado a aggravar a 
affecção do seu doente por cystite ou uma funiculite, 
uma epididymo-orchite, uma retenção d'urinas, ou uma 
hemorragia intempestiva, etc. 

É assim que Querin, por ex., tratando na sua these 
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das prostatites sub-agudas, depois d'uma excellente ex
posição d'esta affecção, praticando o toque rectal e uma 
massagem muito ligeira para esclarecer completamente 
o seu diagnostico, parece attribuir-lhe diversas compli
cações— testiculites, vericulites, urethrites, cystites, e 
ureterites—que nos parecem actualmente complicações 
quasi naturaes d'uma metro-prostatite aguda. E final
mente, não aconselha a massagem, insistindo pouco 
sobre a electro-therapia, não confiando senão nos meios 
prophylaticos, nos clysteres laudanisados, suppusitorios 
belladonados, nas instillações e emfim, no tratamento 
interno — iodeto de potássio, chlorhydrato d'ammoniaco, 
brometos, tónicos, etc. 

Mas recentemente ainda, Hogge e Qoldberg criticam 
a massagem. Especialmente Hogge pensa, que não serve 
senão para esvasiar os fundos de sacco glandulares e 
que poderia mesmo acontecer — romper-se o pequeno 
abcesso, semeando na esphera ambiente os germens que 
escondia.— 

Emfim attenta a sua posição as glândulas da parte 
antero-urethral da prostata e as do lobo medio não po
diam ser espremidas com o rigor exigido. Estes críticos 
pareciam-me exaggerados, confessa o prof. Albarran, e 
o próprio Hogge o reconhece, pois que empregava mui
tas vezes a massagem. Se, a massagem não tem senão 
pouca acção sobre as glaudulas da porção anterior e 
do lobo medio, ella tem uma fraca importância, porque 
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estes grupos glandulares são raramente attingidos nas 
inflammações chronicas; os pequenos abcessos ahi são 
raros e a massagem esvasiando o resto dos fundos 
de sacco glandulares, tem também uma outra acção 
e não menos importante como já a temos descripto. 
Ella dá com effeito, á circulação intra e extra-pros-
tatica uma actividade maior, um meio excellente para 
ajudar a reabsorpção dos exsudatos glandulares. 

É conveniente saber-se, que a massagem muito 
util em quasi todos as prostatites chronicas, não é suífi-
ciente para curar tudo ; é prejudicial nos casos super-
agudos e agudos e a maior prudência é indispensável 
nos casos sub-agudos. 

Jannet n'este ponto de vista, adopta regras muito 
precisas; nos casos de prostatite ligeira, pratica a mas
sagem a que judiciosamente chama — preventiva, na si
gnificação de que, feita docemente e habilmente, impede 
que a prostatite evolucione para uma inflammação mais 
grave : porém nos casos duma intensa prostatite, a 
regra é formal — abster-se de toda a massagem e evi
tar o toque da prostata para confirmar o diagnostico. 
Actualmente, o accordo está quasi feito sobre as condi
ções de efficacia e as contra-indicações da massagem 
e a grande experiência dos mestres, os escriptos de 
Guyon, as numerosas observações de cura d'Albarran, 
Janet, Le Fur, etc., tem contribuído poderosamente para 
isso; e graças a este processo, um medico experimen-

3 
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tado, chamado a tratar doentes attingidos de prostatite 
aguda ou chronica, pode, por um tratamento perspicaz, 
evitar-lhes certas complicações, taes como: núcleos du
ros cicatriciaes da prostata e hypertrophia da prostata, 
que na velhice conduziria a uma intervenção cirúrgica. 
Citaremos aqui os trabalhos anotomo-pathologicos fei
tos na escola de Necker, demonstrando que a hypertro
phia da prostata é devida á hyperplasia dos elementos 
nobres da prostata, á hyperplasia dos elementos glandu
lares e musculares, isto é, á neo-formação dos adeno-
myomas. Emfim a electricidade é d'um poderoso auxilio 
nas prostatites chronicas e rebeldes, que não cederiam 
senão com o tempo e com a paciência indefinida da 
massagem digital. 

As correntes galvânicas e faradicas encontram par
tidários convictos quando se lêem os trabalhos de 
Wolff, Popper, Hogge etc. As correntes de alta frequên
cia, de emprego mais novo e mais moderno, são certa
mente chamadas a desempenhar um papel extrema
mente importante em pathologia urinaria e prostatica, 
em particular. 

Doumer, fez em 1900 uma brilhante communicação 
dos resultados obtidos sobre prostatites por correntes 
de alta tensão, no congresso internacional de electrolo-
gia e radiologia medicas. «Tenho observado muitas ve
zes, diz, que a invasão de prostatites agudas, as dores 
nevrálgicas da prostata, e os engorgitamentos chronicos 
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d'esta glândula, cedem com uma íacilidade notável, ás 
applicações intra-rectaes. Tive occasião de verificar este 
facto nas complicações prostaticas da blenorrhagia. Vi 
prostatites ceder no começo a uma só applicação intra
rectal e em muitos casos de prostatite aníiga ceder a 
três e oito applicações». 

As experiências de Arsonval e Charrin, as obser
vações clinicas de Weill, de Laquerriére, permittem pen
sar na efficacia certa das correntes d'alta frequência 
sobre as prostatites, e em particular na sua acção anal
gésica, sobre a glândula inflammada e congestionada, 
dolorosa e infiltrada de secreções pathologicas, que se 
reabsorvem rapidamente. Tem-se procurado interpretar 
estes resultados e inclui-los no quadro d'uma lei muito 
estricta. Mais vale a nosso vêr, verificar simplesmente 
até mais amplas experiências, o modo da acção d'estas 
correntes nas doenças inflammatorias, como as prostati
tes; pôde ser destruidor dos diversos micro-organismos, 
casos d'estas affecções, favorecendo talvez a defeza do 
organismo. Na primeira hypothèse dissemos, que se os 
experimentadores dignos de fé admittem, que as corren
tes continuas ou alternativas de baixa frequência des
truem— in vitro — as toxinas microbianas por decom
posição electrolytica dos saes da toxina, decomposição 
que produz no seio do licor das substancias oxidantes 
— o que não acontece na corrente de alta frequência. 
As experiências d'Arsonval e Charrin permittem con-
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cluir, que as toxinas e os micróbios tratados pelas cor
rentes de alta frequência eram alternados de virulência, 
mercê dos abalos moleculares muito rápidos, produzi
dos no liquido por estas correntes. 

Mas Marmier replicou empregando um apparelho 
semelhante ao d'Arsonval (substituindo os eléctrodos 
de palatina por verdadeiros eléctrodos líquidos) e chegou 
a um resultado negativo, não obtendo attenuação al
guma das toxinas. O problema é pois ainda muito obs
curo. Além d'isso as correntes d'alta frequência peidem 
actuar simplesmente, favorecendo a propria defeza do 
organismo e em favor d'isto citamos um principio fun
damental da electrobiologia e da electrotherapia — que 
a energia eléctrica actua sobre todas as cellulas do 
organismo—. A sua acção, cuja natureza intima igno
ramos, tem como effeito geral e apreciável, augmen-
tar o metabolismo, exagerar a vitalidade funccional. 
E se nos collocamos n'um ponto de vista mais ele
vado ainda, philosophico e biológico ao mesmo tempo, 
vemos que a influencia da electricidade é universal, 
exercendo sobretudo, sobre a vegetação, em particular, 
que tem relações estreitas com a biologia animal. 
Duas sementeiras de trigo, submettidas ás mesmas 
condições de temperatura, de rega, de exposição so
lar, etc., uma só é electrisada e esta produz muito 
melhor e mais depressa que a outra. Concluímos pois, 
que as correntes d'alta frequência favorecem o proto-
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plasma no seu todo, animam a actividade nervosa e 
defensiva do organismo. Porque é tão manifesta a 
acção d'estas correntes nas prostatites em particular? 

Citamos aqui um segundo principio de electrothera-
pia, que deriva do primeiro e estabelecido por Doumer 
— a energia eléctrica, pela sua acção sobre os vaso
motors, régularisa a circulação e faz desapparecêr a 
inflammação. 

Regularisando a circulação, faz cessar o estado de 
estase das regiões inflammadas, porque permitte uma 
drenagem e põe as cellulas doentes em melhores condi
ções para encontrar a sua vitatidade normal. Sabe-se 
que um acido ou um cáustico, por exemplo, applicado 
ligeiramente sobre a membrana interdigital da ran, e la
vados em seguida, produzem uma inflammação em que 
o microscópio, mostra vasos dilatados n'uns sitios, ste-
nosados n'outros, e muitas vezes uma estase sanguínea 
intensa. 

N'outros casos a corrente sanguínea varia de dire
cção a cada momento—ha uma verdadeira ataxia local 
da circulação. 

Se se submette a região ao effluvio estático, de
pressa se vêem os vasos tomar as suas condições nor-
maes e qualquer vestígio de inflammação não tarda a 
desapparecêr. 

O effluvio actuou n'estes casos sobre os vaso-mo-
tores e tornou a sua funcção normal. 



I l l — PROCESSOS 
DE MASSAGEM 

São muito numerosos os processos de massagem, 
tendo cada um a sua indicação. 

l.o — A massagem rectal, que actua sobre, a parte 
posterior da glândula. 

2.0 — A massagem urethral por meio de béniqués, 
ou pelo dilatador curvo de Kollman, ou emfim á custa 
de apparelhos de massagem interna. 

3.0—A massagem combinada, isto é, rectal e urethral. 
4.o—A massagem abdominal, que permitte luctar 

contra a congestão de todos os órgãos pélvicos. N'este 
ultimo processo, Glenn recommenda fazer a massagem 
do hypogastro esquerdo, ao mesmo tempo que se es
preme a prostata por meio d'uma dedeira apropriada e 
que tem a vantagem de melhorar d'uma maneira muito 
sensível as peri-prostatites e as vesiculites. 
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A massagem digital com o index é, no nosso en
tender, o melhor processo, porque permitte fazer pri
meiramente o diagnostico e gradua-se facilmente. 

Quando o medico possue um index sufficientemente 
comprido e pouco que conheça a topographia da região 
prostatica, sobre a qual alguns auctores discutem, é 
certo, que pode pelo toque rectal, attingir a prostata na 
sua totalidade, pela difficuldade, que ha em abrange-la 
completamente, deprimindo mesmo fortemente o anus. 
E não é necessário ter um index suffientemente largo; 
d'uma maneira corrente, pode-se attingir não só o bordo 
superior da prostata, mas até as vesículas seminaes; e 
facilmente se pode, diz Albarran ; e ainda é conveniente 
fazê-lo em todos os casos de prostatite, porque então 
ha sempre vesiculite concomitante. As vesículas collo-
cadas quasi horisontalmente por cima da prostata e 
sobre as partes antero-lateraes do recto, de que estão, 
segundo Quelliot, separadas por uma bolsa serosa, são 
muito facilmente reconhecíveis ao toque. Tem-se mesmo 
aconselhado ao doente fazer a si mesmo a massagem 
com o polegar de cada mão alternativamente, introdu
zindo no recto, o polegar direito fazendo a massagem do 
lobo esquerdo, polegar esquerdo fazendo a do lobo di
reito da prostata. Ainda outros, fazem esta massagem a 
si mesmo á custa do seu index direito introduzido no 
recto, tendo bem applicada a palma da mão sobre o 
perineo; é possível attingir assim, quando o braço e o 
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dedo são compridos, a prostata inteira. Entretanto a 
manobra é bastante ridícula e, em todos os casos, deve 
ser mal executada. 

Quaes são pois as regras a seguir para praticar 
esta massagem com maior successo? A principio é pre
ciso considerar os casos em que a massagem não fará 
algum mal ao doente, e dizendo assim nos entendemos 
não a dôr — porque toda a massagem dolorosa é má e 
perigosa —mas os prejuizos maiores ou menores d'esta 
manobra, porque pode ser perigosa, como teremos oc-
casião de vêr nas contra indicações. 

Escolhido pois o doente póde-se proceder da ma
neira seguinte : fazer bem a massagem e em seguida 
fazê-lo urinar para arrastar as secreções, depois fazer 
uma lavagem urethro-vesical sem sonda com oxy-
cyanêto de mercúrio a 1/4000 ou 1/2000 deixando na 
bexiga uma parte do liquido ; finalmente fazer uma se
gunda massagem e em ultimo logar fazer urinar o li
quido antiseptico retido na bexiga. 

Este processo é de todos o melhor e Albarran e 
Janet não procedem nunca d'outra forma. 

Pode também fazer-se a massagem em todos os 
sentidos, e fazer sahir a urina para diluir sufficiente-
mente os productos de secreção, arrasta-los para fora 
da bexiga e, da urethra por um escoamento rápido e 
enérgico. Le Fur aconselha fazer preceder a massagemj 

d'uma serie de clysteres muito quentes durante uma ou 
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duas horas, seguidos de suppositorios resolutivos, com 
o fim de amolecer a prostata e entreabrir os orifícios 
glandulares. 

A posição do doente é muito importante. 
Picot aconselha duas posições — o decúbito dorsal 

e a posição genu-peictoral. Pode-se ainda collocar o 
doente de pé encostado a uma meza e o tronco incli
nado para deante. Terá então o medico um pouco mais 
de força para fazer a massagem da prostata porque a 
posição do dedo fica quasi vertical. Alguns auctores 
aconselham a massagem na posição genu-peictoral, 
conservando o doente na mão um copo no qual recolhe 
os productos de secreção expremidos pela massagem e 
escoando-se pela urethra. A maneira mais simples e 
mais commoda, a nosso vêr é fazer a massagem — de
pois de ter lavado e cheia a bexiga do doente—no de
cúbito dorsal. O index direito tem força sufficiente para 
fazer uma excellente massagem sobretudo, quando se 
recommenda ao doente, pôr os punhos fechados sobre 
as nádegas, de maneira a erguer a bacia e permittir ao 
dedo penetrar mais profundamente. E' conveniente ter 
muito cuidado em vaselinar o dedo que faz a massa
gem coberto ou não d'uma dedeira de cautchou, prote
gendo somente o dedo ou o resto da mão ao mesmo 
tempo. A maior doçura é a regra, porque o anus é 
muitas vezes doloroso, porque o sphineter soffre facil
mente uma contracção spasmodica, quer em consequen-
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cia do estado doloroso de todo o perineo no caso de 
prostatite pronunciada, quer ainda por causa, de hemor-
rhoides ou de fissura perineal. 

E acontece muitas vezes que o doente, dorosa-
mente impressionado por um contacto brusco, deixa-se 
examinar mal, fazer mal a massagem e recusa a conti
nuação do tratamento. 

Para a exploração da prostata seguimos o conse
lho de Guyon: — proceder ordenada e methodicamente 
no exame d'esté órgão, se d'elle se quer tirar todas as 
indicações, que é capaz de fornecer. A exploração da 
prostata é muito importante para saber como fazer e 
graduar a massagem, a sua força, a sua duração, etc. 

Reliquet levava a polpa do dedo sobre o bordo 
superior da prostata, na parte media, depois á direita, e 
finalmente á esquerda. 

Le Fur aconselha uma grande prudência sobretudo 
nas primeiras sessões, fazendo primeiramente a massa
gem circulatória superficial da prostata, começando 
n'um dos cornos e acabando no outro, depois de ter se
guido os bordos, fazendo depois d'isto pressões repeti
das de traz para deante e de cima para baixo, uma ex
pressão um pouco mais completa de todos os pontos 
infectados e de todos os pequenos abcessos. Hogge 
aconselha as pressões feitas da periferia para o centro, 
o que permitte, seguindo a direcção dos canaes excre
tores, esvasiar melhor as glândulas. No fim da massa-
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gem lançase fora da urethra a maior parte das secre

ções vertidas pela prostata, fazendo compressões no 
perineo e ao longo do pénis. O liquido obtido será exa

minado macroscópica e microscopicamente e, da sua 
abundância, da sua maior ou menor limpidez, do nu

mero e da natureza dos elementos figurados que con

tem, podersehão tirar conclusões importantes sobre a 
natureza, a evolução e a duração provável da affecção 
e sobre as indicações ulteriores da massagem. Esta 
deve sêr a menos dolorosa possível e d'uma grande 
doçura na applicação do dedo, porque se observa algu

mas vezes, quando a massagem é feita d'um modo bru

tal, o doente empallidecer, o rosto cheio de suores 
frios e cahir em syncope. A duração da massagem não 
terá mais do que meio a dois minutos de duração e 
mesmo menos nas prostatites suppuradas, sobretudo 
quando a massagem é feita pela primeira vez. Janet faz 
sessões de massagem de trez em trez dias no começo, 
depois pouco a pouco todos os dias. E assim, passa

dos vinte annos de pratica, não constatou á abertura 
d'abcesso da prostata. 

■ Lebretons, diz que a massagem e a expressão da 
glândula prestam melhores serviços — em casos tão nu

merosos de infecção lobular da prostata — do que uma 
incisão precoce e permitte muitas vezes impedir a for

mação de collecções mais consideráveis que justificariam 
a applicação do bisturi. Ao lado da massagem digital 
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citamos alguns outros processos que tem sido applica-
dos,—a massagem com a sonda sobre o dilatador la
vador de Kollmann. No uso d'esté apparelho ha com
plicação da passagem d'um instrumento rigido n'uma 
urethra inflammada á qual está annexa uma prostata 
egualmente engorgitada. 

Com o dilatador-lavador a massagem é feita em me
lhores condições, pois que os productos de secreção da 
prostata, lançados na urethra, são immediatamente expul
sos, arrastados pelo liquido antiseptico empregado n'este 
caso. Entre os instrumentos de massagem, uns são pura
mente mechanicos, outros eléctricos e outros ligam o 
modo d'acçâo mechanica e eléctrica. 

Como aparelhos de massagem mechanica citamos 
os différentes modelos de dedeiras de Le Fur. Felecki, 
vendo que a prostata não era accessivel a todo o com
primento do dedo, mandou construir um apparelho de 
auto-massagem, formado d'um vela de 13 centímetros 
de comprimento e 6 centímetros de espessura, e um 
cabo de 18 a 20 centímetros. 

As duas partes fixam-se uma á outra formando um 
angulo de 100o. A vela é introduzida no recto e appli-
cada sobre a prostata. 

O doente faz a massagem por si próprio. Instru
mentos semelhantes tem sido apresentados por Rosen
berg, Qoldberg, Le Fur, mas não dão resultados tão 
satisfactorios como com a applicação do dedo. 
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Entretanto Le Fur inventou uma dedeira especial, 
podendo servir para massagem e electrisação da pros
tata e das vesículas seminaes; esta dedeira é munida 
d'um grande disco de cautchu, que protege a mão evi
tando a infecção. A parte da dedeira, que corresponde 
á face anterior do index, apresenta uma placa metallica, 
completamente fixa pelo cautchu visinho; esta placa me. 
tallica, excessivamente delgada não difficulta nada a 
massagem e pôde ser descoberta ou completamente re
coberta por um disco de cautchu com vários orifícios; 
as suas dimensões são quasi as d'uma phalangeta, para 
se poder applicar sobre a superfície considerável da 
glândula. 

A placa é ligada a uma origem eléctrica por um 
fio. Applicando também a electrotherapia ao tratamento 
das prostatites, Sckarff, fez, ao mesmo tempo passar 
correntes alternativas rápidas d'agua fria e quente sobre 
a prostata, para excitar os seus músculos próprios, isto 

. é, as fibras musculares pericanaliculares e as fibras do 
sphincter externo do colo da bexiga, que tomam uma 
união sufficientemente solida sobre as partes anteriores 
e lateraes da prostata, para poder actuar utilmente con-
trahindo com synergia os músculos do perineo. 

Hogge e Janet, attingiram este resultado, mas com 
maior energia, por meio da electricidade. Da mesma 
maneira Richter, Vertum e Herz, com as correntes fara-
dicas e finalmente Walter Collan, que também fez a 
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applicação á spermatocystite. Em 1899, Popper cons
truiu, um instrumento de cautchu endurecido, terminado 
por uma placa metallica, com eléctrodo abdominal. 

Um modo de massagem eléctrica mais simples e 
que dá excellentes resultados, consiste simplesmente em 
fazer a massagem da prostata com o dedo meio reco
berto d'uma dedeira de cautchu e adaptar sobre o seu 
ante-braço uma placa metallica servindo d'electrodo. A 
corrente chega a esta placa, passa ao ante-braço e 
d'ahi ao dedo, electrisa a prostata e as vesículas d'uma 
maneira simples e muito satisfactoria. É assim, que Janet 
procede quasi sempre. Hogge combina a massagem com 
a electrisação nos casos de prostatites chronicas e de 
hypertrophia. O eléctrodo negativo do seu apparelho de 
massagem, é posto em communicaçào com uma dedeira 
especial introduzida no recto e que se colloca com fir
meza á superficie da prostata. O eléctrodo positivo está 
collocado na urethra ou sobre o perineo. Cada de ele
ctrisação dura de 5 a 10 minutos; em todos os casos 
onde empregou este apparelho, Hogge obteve melhores 
micções, mas o tratamento deve fazer-se durante muito 
tempo. Le Fur apresentou no congresso de urologia um 
apparelho mechanico e eléctrico cuja descripção é a se
guinte: compõe-se de duas partes: a primeira em forma 
d'ampôla, que fica fora do recto; termina por uma ma
nivela, que com o auxilio da mão se põe em movimento 
e apresenta um parafuso metallico ao qual se adapta 
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um fio e pelo qual passa uma corrente eléctrica atravez 
do apparelho: a segunda cylindrica tendo o diâmetro 
d'uma vela de Hégar n.o 25. É esta que se introduz no 
recto, a uma profundidade de 6 a 7 centímetros. A 
parte activa do instrumento encontra-se situada perto 
da extremidade, a dois centimentos proximamente e 
existe a este nivel, no tubo metallico uma abertura elli-
ptica, na qual se move o disco do apparelho de massa
gem. Este disco encontra-se constituído por uma serie 
de nove espheras todas moveis sobre si e sobre o plano 
subjacente, semelhantemente ás duma roda de bicy-
cleta. Este disco apresenta dois movimentos différentes; 
um circular, em volta do eixo que passaria pelo centro 
e outro de translação em massa de diante para traz, que 
faz percorrer ao disco toda a extensão da abertura elli-
ptica feita no tubo. 

Todos estes movimentos se fazem simultaneamente, 
graças ao jogo d'um certo numero de peças dentadas. 
É a combinação de todos estes movimentos, que asse
gura uma bôa massagem, reproduzindo os movimentos, 
que deve comprehender toda a massagem methodica da 
prostata; movimento circular para reabsorver os exsu
dâtes e amaciar os tecidos; e movimento de cima para 
baixo para evacuar as secreções glandulares e lança-las 
fora da cavidade glandular. 

Este apparelho de massagem pode ser movido com 
a mão, fazendo voltar a manivella que o termina; mas 
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pô-lo em movimento por meio da electricidade, é prefe
rível. 

O calibre do aparelho é ordinariamente bem sup-
portado pelos doentes, mesmo para aquelles que tem 
contractura do sphincter; n'estes se vê pelo contrario 
vantagem no seu emprego, dilatando o anus e dimi
nuindo a tendência a constipação e hemorrhoides. 

Para maior facilidade na introducção do instru
mento é muito usada a seguinte pomada : 

Sabão j 
Glycerina [• a ã 33 

Agua ] 

Acido phenico cristallisado 0,«r 40 cent. 
Chlorhydrato de cocaina, 1 gram, 

é introduzido no recto, cuia profundidade é d'antemao 
marcada pelo toque rectal, tendo o cuidado de collocar 
em seguida o doente na posição dorso-lombar e dá-se 
á manivella. A velocidade a dar ao instrumento deve 
sêr mais ou menos rápida, segundo os casos; é de 
ordinário de duas a trez voltas por segundo. Para fazer 
a massagem successivamente sobre cada lobo da pros
tata inclina-se o cabo para a direita e para a esquerda. 
O apparelho é muito facilmente esterilisavel. Pode-se, 
durante o tempo da massagem fazer passar uma cor
rente eléctrica no apparelho, para dar ao tecido muscu
lar e aos vasos da prostata uma tonicidade maior. As 

4 



50 

sessões podem assim durar um quarto d'hora sem ser 
fatigantes. 

Outro apparelho é o de Winternitz. É formado este 
apparelho de duas partes: um cabo de madeira, duro, 
deixando-se atravessar por uma parte metallica nicke-
lada, ligada dum lado a uma pilha eléctrica, do outro 
á segunda parte do instrumento, ao eléctrodo rectal, 
composto d'uma outra parte cylindrica de cautchu endu
recido, mais espesso na sua extremidade arredondada e 
na qual está collocada dentro, uma pequena peça metal
lica ligada directamente á corrente eléctrica. As duas 
partes, que formam este apparelho, são dobradas n'uni 
angulo de 70o approximadamente, e para utilisar o appa
relho, introduz-se no recto até ao nivel da prostata, o 
eléctrodo cautchu-metal, e conduz-se sobre a glândula, 
de maneira que a expressão d'esta, faz-se por pressões 
repetidas. 

Mais tarde Porosz, transformou este apparelho, fa
zendo passar no interior do eléctrodo de cautchu, uma 
corrente d'agua quente e assim combinavam harmonio
samente os seus effeitos,—electricidade e calor—.Para 
isto, Porosz collocou no interior do eléctrodo rectal de 
cautchu, uma dupla haste análoga a dois canhões de fu
sil justapostos e communicando entre si pela sua extre
midade. A agua quente entra por duas pequenas tornei
ras metallicas, soldadas na parte media do apparelho e 
curvada, respectivamente sobre cada um dos dois tubos 
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metallicos. A agua vem por uma torneira, passa no pri
meiro tubo, aquece-o e sai pelo outro tubo e pela ou
tra torneira. Este engenhoso apparelho permitte electri-
sar e aquecer os dois lobos prostaticos um após o 
outro e fazer contrahir as fibras musculares extra e in
trínsecas. A corrente d'agua quente alterna com a 
corrente eléctrica, que é interrompida muito frequente
mente, o que favorece as contracções fibrillares, porque, 
como diz Porosz, uma corrente continua não constitue 
verdadeiramente uma massagem. Esta alternação faz-se 
15, 20. 25 vezes por sessão. 

Os productos de secreção pathalogicos, extrahidos 
da glândula, são lançados na bexiga; a urina apresen-
ta-se turva e contem muitos filamentos, sobretudo no 
começo do tratamento e é precisamente segunda a ten
ção da urina em filamentos, que podemos apreciar a 
evolução da affecção prostatica. 

Depois da massagem faz-se esvasiar a bexiga do 
paciente, por meio do catheter de Quyon, e dá-se uma 
injecção de acido azotico a 2 o/0. As sessões fazem-se 
todos os dias. O tratamento, no seu conjuncto, dura 
quatro a seis semanas, durante as quaes se vê a uri
na pouco a pouco, ir-se limpando e os filamentos dimi
nuir de quantidade, parallelamente, até á desapparição 
total, apresentando-se comtudo um pouco escura. 

Finalmente, Sard emprega a massagem vibratória, 
nos casos de prostatites curáveis pela massagem digital, 
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e serve-se do seu apparelho, posto em movimento por 
um motor eléctrico. 

Na massagem vibratória ha muitos apparelhos, que 
produzem vibrações sobre a prostata, graças aos quaes 
a massagem é mais activa. 

O apparelho de massagem de Le Fur, já descripto, 
é o apparelho typo, que dá os melhores resultados. 

O apparelho de Sard, permitte uma massagem eléc
trica mais enérgica, porque as vibrações associadas ás 
pressões, esvasiam melhor as glândulas e os seus ca-
naes dão mais tonicidade aos músculos, activando a 
absorpção dos exsudatos, e diminuindo mesmo os sof-
írimentos do doente durante a operação. 



IV — INDICAÇÕES E CONTRA-
INDICAÇÕES DAS MASSAGENS 

DA PROSTATA 

A massagem da prostata é um methodo excellente 
e racional de tratamento e muitas vezes indicado nas 
différentes affecções da prostata. 

Nas prostatites glandulares agudas, forma essen
cialmente benigna e muito frequente, diz o próprio Fin
ger—sem excepção em toda a urethrite posterior — a 
massagem digital da prostata parece muito indicada, 
porque esvasia admiravelmente as glândulas do seu 
contheudo, o que se reconheceria facilmente, fazendo, 
como aconselha Albarran, urinar o doente em dois ou 
trez vasos différentes e fazer a massagem da prostata 
entre a primeira e a segunda micção ou entre a se
gunda e a terceira. Se o ultimo vaso contem uma 
grande quantidade de filamentos, pódem-se estes consi
derar como sahidos das glândulas prostaticas e pode-
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mos fazê-los desapparecer completamente, continuando 
a massagem com paciência. E' n'estes casos, que Janet 
pratica com successo, a massagem preventiva, meio 
prophylactico muitas vezes duma prostatite mais grave. 
Lebreton recommenda fazer o toque rectal a todos os 
blennorrhagicos em tratamento, sendo feito este toque com 
prudência e doçura, pois que permitte fazer um diagnos
tico precoce da invasão da urethra posterior e da pros
tata e oppôr ao apparecimento da prostatite um meio 
therapeutico de primeira ordem, seguindo-se a linha de 
conducta já precedentemente indicada. A massagem será 
feita em todos os casos, ao nivel dos lobos lateraes onde 
existe a dôr, notando-se sempre a reacção dolorosa, 
para graduar a pressão do dedo, afim de que a massa
gem possa sempre ser supportada pelo doente e que 
não seja perigosa, produzindo uma irritação dolorosa 
das glândulas prostaticas, uma dilatação intempestiva 
dos seus canaes excretores, favorecendo a entrada aos 
gonococus. Na prostatite parenchymatosa, pódem-se en
contrar, abcessos múltiplos, de tamanho différente, quer 
nos lobos lateraes, ou, na parte prostatica, pre-urethral. 
O tratamento é différente. Albarran supprime toda a 
manobra intra-urethral. Se o doente tem blennorrhagia 
termina-se com lavagens e injecções ; se o doente é um 
prostatico, que se sonda habitualmente, acabam-se com 
os catheterismos ou se prolongam tanto quanto possível. 
Medicação antiphlogistica, clysteres muito quentes a 50°, 
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suppositorios belladonados, banhos quentes prolonga
dos. O catheterismo impõe-se, se a prostatite suppurada 
é acompanhada de retenção d'urina e ainda se faz uso 
d'uma sonda molle, quando todos os anticongestivos 
ordinários, banhos, clysteres muito quentes, etc., tem 
falhado. Não se usará da massagem, senão quando des-
apparecer o período agudo e quando lavagens methodi-
cas melhorarem o período sub-agudo. 

Janet procede differenterriente e com excellentes re
sultados, — acabando egualmente com toda a massagem 
— quando se trata d'uma grave prostatite, quando a 
urina do segundo vaso é escura e sentindo-se ao toque 
a prostata, extensa, elástica, resistente e dolorosa, sen
tindo-se claramente os seus contornos. 

N'este período Janet continua as lavagens e in
jecções vesicaes, segundo o seu methodo; lavagens com 
permanganato a 1/20.000, até que a urina do segundo 
vaso seja clara. Mais tarde faz a massagem da prostata, 
docemente com o dedo, de três em trez dias e durante 
meio minuto de cada vez. E d'esta maneira jamais se 
lhe abriu um abcesso da prostata. 

A massagem é egualmente muito bem indicada na 
forma da prostatite aguda dos apertos, que vão rara
mente até ao abcesso clássico. 

O aperto existe a maior parte das vezes sobre a 
urethra anterior e menos frequentemente na posterior. 

Le Fur rejeita quasi sempre a massagem nos pros-
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tatites muito agudas e infectadas, onde o melhor trata
mento consiste em clysteres quentes ou frios e suppo-
sitorios. 

Entretanto citam-se alguns casos d'abcessos da 
prostata, onde Le Fur, obteve successos absoluta
mente notáveis, fazendo uso só da massagem ou combi-
nando-a com a dilatação. 

Nos prostatites sub-agudas a massagem dá resulta
dos verdadeiramente surprehendentes e attinge o seu 
máximo de efficacia. M. Guyon mostrou doentes, em 
que a prostatite sub-aguda evoluciona durante um 
tempo muito longo, sem infecção geral e o seu discípulo 
Mayet refere uma observação recente de prostatite sub-
aguda— d'emblée— que não é nem prostatite aguda 
nem chronica, nem abcesso quente da prostata, mas 
corresponde muito bem ao termo de — prostatite tiéde 
— do volume do punho, confundindo-se algumas vezes 
com um tumor maligno. 

John Lindsay refere egualmente um exemplo d'esta 
forma de prostatite suppurada insidiosa. Albarran as-
signala no velho, uma forma de prostatite — completa
mente «froide»—, dizendo que em alguns velhos porta
dores de micções difficeis, habituados desde muito 
tempo a soffrê-las, os órgãos intra-pelvios ficam in
différente á nova inflammação. 

; Em todas estas formas a massagem digital é quasi 
o tratamento único e verdadeiramente infallivel. 
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Não acontece assim em certas formas de urethra 
— prostatites não blennorrhagicas. 

Hògge, estudando estas différentes formas e fa
zendo um estudo importante, diz que, não são tão raras 
como se dizia, pois que ha uma, em vinte e cinco a 
trinta urethrites-—primitivas —, isto é, em indivíduos 
indemnes de blennorrhagia anterior. Além d'isso n'estes 
casos d'urethrite não blennorrhagica, a prostatite é 
quasi constante. De resto, a massagem revela-a facil
mente, depois da micção e lavagem do canal e exame 
do pus ou liquido prostatico. E não se pode falar de 
prostatite, senão quando o liquido assim obtido contém 
um grande numero de glóbulos brancos, existentes na 
preparação ou reunidos em grupos. Pôde perguntar-se, 
se a prostatite não é a causa essencial n'estas uretro 
— prostatites, e se a secreção encontrada na urethra é 
formada realmente ahi, ou se vindo da prostata so
mente a atravessa. 

A causa d'estas inflammações é mal esclarecida : a 
origem venerea deve ser posta de lado, porque estas 
uretroprostatites, apparecem em geral muito tempo de
pois do coito. 

Clinicamente, esta affecção tem uma evolução sub-
aguda insidiosa, muitas vezes latente; o doente desco-
bre-a por acaso, quer devido ao apparecimento de 
manchas na sua roupa branca, ou então a um es
coamento prostatico depois da defecação. Algumas 
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vezes são politicoes nocturnas frequentes, que o inquie
tam. 

Em geral dura pouco, por evolucionar sobre um 
terreno predisposto, podendo persistir durante muitos 
mezes ou annos com possibilidade de complicações 
(orchiíe, apertos etc.) 

O prognostico é entretanto bom na maioria dos 
casos. No entanto os indivíduos, cuja prostatite é mal 
tratada, ou mal curada, são candidatos para a hyper-
trophia da prostata ou pelo menos a um estado de 
dysuria senil muito visinha da hypertrophia. No entanto, 
as lavagens antisepticas, os clysteres e as instillações, a 
massagem digital ou mechanica, e a electro-massagem, 
dão excellentes resultados, ainda empregados. 

Nas periprostatites, vensiculites, bullites, comperi-
tes a massagem é excellente. 

A periprostatite suppurada, é muito frequente, 
quasi sempre consecutiva a uma lesão prostatica. 

A prostata, estando em relação para cima com a 
bexiga e para baixo com a aponévrose media, é envol
vida por uma camada muito espessa de tecido cellular 
para traz, e é n'esta zona que se desenvolve facilmente 
a periprostatite, entre a prostata e o recto, e por isso 
se designa, segundo Albarran, a periprostatite posterior, 
ou simplesmente por periprostatite. Comprehende-se pois, 
o bom resultado da massagem digital, empregado n'es
tes casos. Albarran recommenda não esquecer a mas-
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sagetn das vesículas seminaes nos prostaticos. Janet 
assignala também a participação muito frequente das 
vesículas, ao processo inflammatorio da prostata. 

René Pichon analysou o pus das vesículas; o 
abcesso (perivesiculite suppurativa) é acompanhado de 
ganglios pararectaes e se não houver cuidado na mas
sagem, pode abrir-se no peritoneo ou intestino. Como 
reconhecer clinicamente esta affecção? Pela retenção 
d'urina acompanhada de hemospermia, de erecções e 
de ejeculações dolorosas; dores na pequena bacia, cóli
cas e muitas vezes inflammação dos testículos e do 
epididymo. 

Entretanto estes são signaes raramente claros e é 
muito difficil verifica-los clinicamente. Também se deve 
sempre praticar o toque rectal, indo até ás vesículas e 
fazer a massagem methodicamente ao tempo mesmo que 
sobre a prostata. Muito util n'este caso a massagem do 
hypogastro esquerdo, combinada com a massagem digi
tal com dedeira, como por exemplo a pratica Glenn. 

De qualquer maneira, que se opere, podemos attin-
gir seguramente as vesículas seminaes, desde que o 
dedo não seja muito curto. 

W. Ayres faz egualmente a massagem das vesí
culas, attingindo-as facilmente com o dedo, sem ser 
obrigado a deprimir muito a região anal, e sem provo
car sensações dolorosas ao doente. Motz fala de casos 
de prostatite com inflammação das glândulas de Littré e 
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Cowper «litrite» e «cowperite» curadas com algumas 
sessões de massagem. 

É indicado, n'estes casos complexos da inflamma-
ção de todos os órgãos da região infra-vesical — pros-
tatite, spermatocystite, littrite e cowperite e também do 
—bolbo—como diz Motz, tratar cuidadosamente um e 
outro órgão pela massagem, em particular, e sem es
forço—pois é frequente vê-los participar da mesma in-
fíammação, impondo-se o mesmo tratamento, excepto 
nos casos onde existe uma verdadeira collecção pu
rulenta. 

N'estes casos, é preciso proceder com prudência; 
a massagem é horrivelmente dolorosa e por isso mesmo 
o doente supporta-a muito pouco tempo; além d'isso 
dá resultados muito inferiores á incisão, quer rectal 
quer perineal transversa e mesmo com o emprego dos 
meios anti-phlogisticos, sobretudo os banhos quentes 
muito demorados, pois só elles podem reduzir a dôr e 
a inflammação d'uma maneira segura e prompta. É 
conveniente dar um clyster de 250 a 300 grammas 
d'agua muito quente em que se tenha macerado uma 
cabeça de papoula, ou se tenha lançado uma pequena 
quantidade de laudano; este clyster emolliente descon
gestiona os órgãos doentes e permitte á massagem 
effeitos mais satisfactorios. Assim a expressão dos al
véolos glandulares é mais doce e mais completa. 

Nas prostatites chronicas o tratamento pelas mas-
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sagens digitaes e mechanicas deve ser completada pela 
electrotherapia; a electro-massagem, procura dar não 
só uma nova força ás fibras musculares intra-glandula-
res e péri-prostaticas, mas dá-lhes ainda uma vitalidade 
maior, que constitue um segredo ainda hoje. 

A massagem eléctrica é pois d'uma cura posi
tiva, duma efficacia maravilhosa no tratamento das 
prostatites chronicas simples. As velhas prostatites 
apparecem muitas vezes em seguida d'excessos como 
(coito, cerveja e alcool) e n'estes casos deve-se pôr 
em evidencia o microbismo latente, causa de todo o 
mal. 

A asepia só pode garantir-se após as provas clás
sicas como: massagens repetidas, o exame microscó
pico dos productos de secreção e assim mesmo muitas 
vezes se encontra depois d'uma evacuação glandular 
minuciosa, uma certa quantidade de gonococus ou de 
colibacillus. Os gonococus não são mais intra-cellu-
lares, mas encontram-se no liquido prostatico segre
gado. O individuo portador d'esta prostatite é perigoso 
e contagioso como no primeiro dia. A massagem e a 
electricidade farão desapparecer a gotta millitar, torna
rão claras as urinas e levarão a prostata ás dimensões 
e valor normaes. Este meio applica-se egualmente ao 
numero das prostatites chronicas, dando o syndroma e 
o quadro da hypertrophia prostatica. 

Finalmente a hypertrophia da prostata complica-se 
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muitas vezes, d'urn certo grau de prostatite chronica, 
sendo as massagens d'uma grande utilidade. 

Só nos casos em que á hypertrophia da prostata 
se vem juntar a prostatite chronica, é que devemos 
fazer massagens, porque a hypertrophia pura não a 
admitte e Albarran diz — só serve muitas vezes para 
aggravar o estado de congestão d'esté órgão, já de si 
tão frágil e congestivo —. 

Conforme a connexão e a filiação histológica de 
cada uma d'estas formas de prostatites chronicas de
baixo do ponto de vista clinico e anatomo-pathologico, 
ha casos différentes onde a massagem e a electrothera-
pia, são indicados particularmente. 

Albarran estudando nas indicações da prostate-
ctomia, os resultados obtidos sobre as prostatas, encon
trou três variedades histológicas, dando pequenas pros
tatas: a variedade fibro adenomatosa, glandular e fi
brosa. 

A forma glandular, pura, sem fibro-ademonas, é 
relativamente rara; trata-se apparentemente d'uma pros
tatite chronica sem desenvolvimento adenomatoso notá
vel e com infiltação embryonaria importante. Uma forma 
histológica importante, para conhecer a causa dos re
sultados excellentes, que pode dar a massagem e a 
electrotherapia combinadas —é a forma tão fallada por 
Albarran — prostatite chronica hypertrophiante —. 

Citaremos o seguinte caso por nós observado: 
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Antonio Pinto, casado, de 52 annos de edade, natu
ral de Ponte do Lima. 

Historia da doença — Já ha bastante tempo, que 
sentia uma grande difficuldade em urinar e quando o 
fazia sentia uma grande ardência na urethra. 

A's vezes o jacto era intermittente e passado tempo 
foi necessário recorrer a uma algalia para lhe tirarem 
as urinas. De noite não podia dormir, pois os desejos 
d'urinar eram grandes e como cada vez se encontrasse 
peor resolveu consultar o medico. 

Exame do doente: o jacto d'urina era muito fraco 
e turvo. Apenas terminada a primeira micção, tinha logo 
vontade d'urinar, mas por mais esforços que fizesse não 
conseguia fazê-lo. 

Feito o catheterismo notei que havia um estrangu
lamento parece, que insufficiente para explicar o jacto 
tão reduzido. As vezes no vaso havia uma pequena 
hematuria. Pelo toque rectal notei uma hypertrophia da 
prostata bastante pronunciada, dolorosa á pressão. 

Tratamento — Foi feita com a massagem digital da 
prostata e lavagens com uma solução de nitrato de 
prata a 1/2000. Collocou-se-lhe uma sonda permanente. 
Os resultados foram demorados, no entanto no fim de 
algum tempo, a retenção incompleta tinha baixado. O 
doente obteve algumas melhoras. Sei que se encontra 
peor. 

O prof. Albarran refere casos de retenção incom-
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pleta, onde a prostatectomia, melhorando a evacuação 
da bexiga nas primeiras semanas depois da operação, 
não evita ulteriormente o resíduo, que existia antes da 
operação. As massagens e a electricidade foram d'um 
effeito muito apreciável n'estes casos. A doença evolu
cionou para prostatite chronica hypertrophiante, forma 
glandular inflammatoria, apresentando ambos phenome-
nos de cystite antiga; a cystite é muitas vezes, uma causa 
de retenção incompleta d'urina. N'estes casos o prof. 
Albarran não aconselha a operação, preferindo com no
tável successo a massagem e a electrisação. 

Em 1904, Albarran descobriu, por outros casos clí
nicos e exames histológicos, a entidade mórbida das 
prostatites chronicas hypertrophiantes, que tende a con-
fundir-se com a hypertrophia pura. E' difficil fazer a 
separação entre hypertrophias adenomatosas e fibro-ade-
nomatosas com corpos espheroides, pois parecem em 
certos casos modalidades diferentes d'uma mesma evo
lução mórbida. 

Na forma fibro-adenomatosa a prostata é pequena 
ou grossa, segundo o periodo da evolução. O colo da 
bexiga é deformado; muitas vezes existe um lobo me
diano que comprime a urethra prostatica. Ao corte a 
sua estructura é fibro-adenomatosa. A sua evolução é a 
da hypertrophia; seu tratamento, a prostatectomia. 

Na prostatite chronica hypertrophiante a prostata é 
ordinariamente pequena; não tende a deformar o colo 
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da bexiga. Ao corte a sua estructura é de consistência 
esponjosa, sem corpos espheroides. 

Clinicamente, esta forma dá retenções incompletas, 
médiocres, mas no fim d'um certo tempo, a retenção 
tornada completa, apresenta o syndroma da hypertro-
phia pura. A prostatectomia, n'estes casos não dá bom 
resultado, e muitas vezes é fatal, sobretudo se a reten
ção é completa. 

Pelo contrario estas alterações glandulares, que são 
também a lesão inicial e dominante da hypertrophia fu
tura, assim como o tem provado os trabalhos d'Albar-
ran e Motz, são toleráveis muito mais seguramente com 
o emprego da massagem mechanica e sobretudo elé
ctrica. A sua evolução espontânea approxima-se, não 
das verdadeiras hypertrophias prostaticas, mas de certas 
prostatites chronicas, que se observam em indivíduos 
novos e acompanhados de retenção. Estes casos fo
ram assignalados por Harrison, Janet, Albarran e ainda 
Motz e Arresse; sobre quinze casos de prostatites sem 
grossa prostata encontraram cinco vezes a prostatite 
chronica. 

O obstáculo prostatico á micção é aqui pouco im
portante; provavelmente a retenção é devida a uma 
acção inhibidora prostato-vesical, que não pode fazer 
desapparecer a prostatectomia perineal, mas que as 
massagens combinadas com a electrotherapia dão me
lhor resultado. Tem-se escripto muito sobre as relações, 

5 
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que unem a prostatite chronica á hypertrophia senil da 
prostata e a hypertrophia verdadeira. 

Guyon julga, que a lesão prostatica se une a um 
processo, que pode estender-se em graus desiguaes, 
sobre o conjuncto do apparelho urinário, bexiga e rins. 
Este processo está em relação com a senilidade dos 
órgãos. A arterio-selerose seria a base da affecção. 

Para Albarran e Hallé, a lesão glandular essencial 
da hypertrophia prostatica é, ou um verdadeiro ade
noma benigno, podendo evolucionar para a malignidade, 
t ransformando-se em epithelioma e desenvolvido sobre 

a influencia de causas ainda desconhecidas, ou uma le
são inflammatoria chronica, terminando na proliferação 
glandular com ou sem reacção do estrôma. A theoria 
de Guyon tem contra si objecções sérias, diz Rousselot; 
nos prostaticos o arterio-selerose nunca se encontra na 
prostata. 

A theoria dAlbarran, Hallé, Jannet, que faz da 
lesão prostatica o elemento primitivo e preponderante 
da doença, funda-se sobre argumentos irrefutáveis. Em 
clinica vêem-se casos typicos de hypertrophia benigna, 
transformarem-se em cancro. Semelhantemente ao seio 
existe uma serie progressiva de lesões glandulares, que, 
por uma escala crescente de malignidade, vão do sim
ples adenoma ao lóbulo d'epitelioma adenóide, á infil
tração epethelial do estroma, finalmente ao cancro alveo
lar do órgão. Esta evolução está longe de ser a regra, 
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apesar de frequente— 12 casos em 86, segundo Albarran 
e Hallé — e pode-se admittir que na hypertrophia que 
escapa indefenidamente ao cancro, as lesões encon-
tram-se no quadro das alterações inflammatorias chro-
nicas. 

A causa mais frequente d'estas lesões chronicas-in-
flammatorias é a blennorrhagia e é fora de duvida, que 
a hypertrophia senil da prostata é causada por uma 
infecção antiga gonococcia. 

Esta opinião tem sido sustentada com argumentos 
importantes, por Rothschild (i) com numerosas prostatas 
hypertrophiadas, examinadas por elle, sobretudo no 
começo da sua evolução; encontrou constantemente 
lesões inflammatorias nitidas. Estes doentes portadores 
de muitas blennorrhagias, apresentavam na urethra pos
terior e no véru montanum lesões, que, Pringar descreve 
como características das blenorrhagias chronicas, lentas 
na sua evolução. Rothschild concluiu que não se conhe
cendo o papel das prostatites chronicas de toda a na
tureza, se deve considerar a infecção blennorrhagica 
chronica com a causa ordinária da hypertrophia pros-
tatica. Le Fur não é tão affirmativo. As observações, 
que apresentou no congresso da Associação franceza 
de urologia, em 1903, tendem a provar as relações 

(') Rothschild: Rôle de la blenn dans la formation de l'ypertro-
phie tic prostate. 
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estreitas, de causa e effeito, entre a prostatite chronica 
do adulto, primitiva ou post-blennorrhagica, desconhe
cida ou desprezada e a affecção, que se designa clini
camente sob o nome de hypertrophia prostatica, verda
deiro syndroma no qual entram muitas variedades de 
prostatites chronicas d'adulto. 

Entendo dever registar aqui uma observação inte
ressante de Le Fur. 

Um doente de 42 annos, tendo tido muitas blennor-
rhagias, morreu accidentalmente depois de ter apresen
tado symptomas claros de prostatite chronica e mani
festações não menos incontestáveis de prostatismo. O 
exame microscópico da prostata pôde sêr praticado e 
revelou: a hypertrophia, o augmento de volume dos acinio, 
a proliferação e a neoformação do fundo de sacco, a 
infiltração embryonaria e em alguns pontos a sclerose 
do tecido conjunctivo. 

N'uma outra cammunicação a Associação franceza 
de urologia, em 1905, Le Fur, tratando da prostatite 
nos indivíduos com apertos, encontrou ainda outros ar
gumentos em favor d'esta filiação histológica. 

Os apertos são muitas vezes complicados de pros
tatite aguda ou chronica. Esta ultima forma é muito 
mais frequente: latente e insédiosa, a sua evolução é 
entrecortadas de poussées sub-agudas ordinariamente 
sob a dependência de congestão ou infecção. Pode ser 
aseptico, quer primitivamente, quer secundariamente. 
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N'estes últimos casos, não se poderá afíirmar a asepsia 
senão após exames repetidos e provas clássicas impos
tas ao doente (coitos vários, alcool, cerveja etc.) e 
Le Fur reuniu um certo numero d'observaçoes d'estas 
prostatites contestadas por outros auctores ; primitiva 
ou secundariamente asepticas, são sobretudo caracteri-
sadas sob o ponto de vista anatomo-pathologico, por 
perturbações de secreção glandular (hyper ou hypo 
secreção) modificações em quantidade ou qualidade do 
sueco prostatico e sob o ponto de vista clinico, tem 
uma tendência clara a evoluir para a hypertrophia glan
dular diffusa e o adenoma prostatico. Entre estes casos, 
alguns ha que são rebeldes á massagem; a prostata 
segrega indefenidamente; no entanto constituem a ex
cepção. 

Qual o futuro d'estas prostatites? 
Estes doentes podem classificar-se em duas cathe-

gorias: 
l.o Os homens relativamente novos (40 a 50 annos) 

que tem tido poussées congestivas diversas, o resíduo 
vesical apparece cêdo e a retenção chronica incompleta 
ao principio, installa-se pouco a pouco defenitivamente, 

Estes novos prostaticos — prostaticos precoces — 
como diz Le Fur, tem a sua existência compromettida, 
mas um tratamento feito a tempo e devidamente minis
trado pôde cura-los perfeitamente; 

2.o Os velhos apresentam uma forma de prostatite 
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muito antiga, devida a apertos antigos. A gravidade 
não é pouca, a prostata é volumosa, muito dura, scle-
rosada, com pontos amollecidos devidos a abcessos lo-
calisados. A urethra é notavelmente apertada em toda 
sua extensão e attingida de urethrite intersticial chronica. 
A exploração fá-la sangrar, sobretudo ao nivel do ure
tra posterior que é dolorosa ao contacto. As urinas são 
turvas com grumos; as micções são frequentes, demo
radas, um pouco dolorosas no fim; algumas vezes ha 
uma pequena hematuria, o residuo vesical é ordina
riamente pouco considerável. É preciso além d'isso nos 
prostaticos com apertos fazer o catheterismo com uma 
grande prudência, porque os falsos caminhos são fáceis, 
visto o amollecimento da mucosa prostatica. 

O diagnostico da prostatite em cada um dos aper
tos novos ou velhos, deve ser sempre posto em prin
cipio e resolvido, segundo a expressão de Le Fur,— 
pela affirmativa rectal.— 

Explora-se a urethra, examinam-se as urinas antes 
e depois da massagem, e assim saberemos a variedade 
de aperto e de prostatite infectada ou aseptica, o seu 
grau, prognostico, e o tratamento a applicar-lhe, isto é, 
as dilatações, com sondas, ou antes com o dilatador 
Kohlmann-Frank, e actuar-se-ha efficazmente sobre a 
prostatite, por meio de clysteres quentes e massagens, 
digital e eléctrica. 

Os resultados são excellentes e assim o prognos-



71 

tico d'estas prostatites em indivíduos novos é beni
gno. Já não acontece o mesmo quando estas prostatites 
chronicas são desconhecidas ou desprezadas. O pro
gnostico d'estas prostatites precoces é então muito mais 
grave e rápido na sua evolução. 

Citamos algumas observações de Le Fur. 
OBSERVAÇÃO I. — Homem de 42 annos. Prostatite 

chronica acompanhando-se de manifestações de prosta
tism© e de todos os symptomas de hypertrophia da 
prostata. • 

Morte accidental. Fez-se o exame microscópico da 
prostata. Fazendo-se o toque rectal notou-se a prostata, 
fortemente desenvolvida. Proliferação epithelial muito 
abundante. Tecido conjunctivo abundante em certos 
sitios. Tecido conjunctivo novo dissociado por uma 
forte infiltração embryonaria, em volta dos fundos de 
saco glandulares. 

OBSERVAÇÃO IL — Homem de 36 annos. Prosta
tite, acompanhando-se de retenção chronica incompleta, 
de infecção vesical e renal. 

Prostatectomia perineal. 
Exame microscópio: 
O tecido fibro-muscular, que forma a trama da 

prostata é fortemente hypertrophiado, formando massas 
sclérosas, rodeando o elemento glandular; os vasos são 
excessivaments raros. 

D'estes dois casos o primeiro é claramente de 
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prostatite parenchymatosa e glandular. O segundo é de 
prostatite conjunctiva e intersticial. 

Seguem-se ainda très observações de prostatites 
chronicas, lembrando a hypertrophia da prostata e tra
tada com successo pela massagem e electrisação. Cita
remos uma. 

OBSERVAÇÃO III. —Homem de 48 annos. Não ha 
blenorrhagia anterior. Masturbação durante a infância 
e juventude. Muitas vezes tinha sahidas de pus durante 
2 ou 3 dias. 

Três annos depois crises muitas vezes successivas 
de retenção que foram quasi até á retenção completa e 
apparecendo, quer em seguida a períodos de constipa
ção,—entero-colite, muco-membranosa—, quer em se
guida a resfriamentos ou viagens em caminho de ferro. 

Prostata grossa, dura e irregular. Dois grossos 
lobos. Retenção chronica incompleta de 100 a • 300 
grammas. Exame microscópico das secreções prosta-
ticas: pus, não tem micróbios, numerosos esperma-
tosoides deformados. 

Tratamento: massagens. Electrisação da pros
tata. Dilatação e lavagem da urethra posterior com o 
Kohlmann (dilatador-lavador). 

Cura completa ao fim de dois annos. 
Em resumo, é temerário pensar, visto a filiação 

d'estas diversas lesões, que a hypertrophia da prostata 
possa sêr o ultimo estado d'uma prostatite chronica, 
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evolucionando para máximas alterações, em primeiro 
logar intra-glandulares, depois péri-glandulares e inters-
ticiaes. E' a edade que permitte ás lesões da glândula 
desenvolver-se até á installação definitiva e muitas 
vezes n'este momento incurável. 

É n'um praso mais ou menos longo que se produ
zem os accidentes de prostatismo. 

Nos prostaticos novos (algumas vezes de 35 a 45 
annos), as complicações perigosas podem apparecer 
somente nos 60 ou 70 annos. 

E é justamente durante este período latente, que se 
pôde utilmente intervir e impedir as lesões de evolução. 
E apezar das perturbações urinarias serem rigorosas 
desde já a algum tempo, pode-se ainda pelas massa
gens e electrisação bem conduzidas, obter senão uma 
cura completa, pelo menos uma attenuação dos sym-
ptomas e dos perigos, o que equivale em pratica á 
cura. 

E' muito justo dizermos com Le-Fur, que o verda
deiro tratamento da hypertrophia prostatica, é o trata
mento preventivo d'esta affecção; é o tratamento das lesões 
glandulares, que a gerou, isto é, o tratamento da pros-
tatite chronica. São precisas provas anatómicas para bus
car estas conclusões pathologicas e therapeuticas para 
estabelecer o estreito parentesco das lesões e affirmar 
a possibilidade da transformação d'uma prostatite chro
nica em hypertrophia da prostata. Ora, nas autopsias 
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antigas, os exames histológicos da prostatite chronica 
não se faziam. 

Mas temos visto, que elles teem sido feitos com 
cuidado em cinco observações relatadas por Le Fur. 

A prostatite chronica acompanha-se de symptomas 
muito claros de prostatismo em doentes de 36 a 42 
annos, e tratados com successo pela massagem e a 
electrotherapia. 

E é graças a observações análogas que poderemos 
separar o syndroma da hypertrophia prostatica nas 
suas différentes modalidades constitutivas: isto é pros
tatites chronicas prolongadas, cancro e tuberculose da 
prostata, cuja natureza é muito différente, mas que 
todos podem incluir no mesmo quadro clinico. 

Emfim dizemos que, praticamente, a prostatite senil, 
como a prostatite chronica do adulto, é uma affecção 
curavel no principio, antes do período das deformações 
definitivas. É n'este momento, que os accidentes podem 
ser evitados e afastados durante um muito longo pe
ríodo de tempo. 

Emfim, em ultimo logar, a massagem e a electri-
sação dão excellentes resultados em certas formas de 
prostatite-chronica, de núcleos cicatriciaes endurecidos 
(como caroços de cereja), relíquias d'uma infiltração 
embryonaria periglandular, e existindo de preferencia 
sobre os lados da emboccadura dos canaes diferentes 
na prostata. 
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Contra esta sclerose diffusa, esta infiltração dura, a 
massagem e a electricidade actuam muito efficazmente, 
e Janet cita muitos casos pessoaes. Importa conhecer 
bem estes casos, pois que estes doentes estão em pés
simas condições para o casamento; as alterações da 
glândula não permittem mais, uma secreção normal 
do liquido prostatico; os espermatozóides não encon
tram condições necessárias para viver, e deformam-se; 
o esperma é de má qualidade (pôde ser muito pouco 
diluido ou alcalinisado) se bem que se observe em al
guns iudividuos a —necrospermia—. 

A fecundação é impossível apezar da presença dos 
espermatozóides e esta esterilidade pode ser uma causa 
de neurasthenia, quando encontre um terreno próprio 
ao seu desenvolvimento. Em summa o apparelho geni
tal parece muito delicado e frágil, deve ficar intacto 
para a sua boa funcção; poderá vêr-se n'esta re
cusa, por assim dizer, de fecundação, uma espécie de, 
defeza da natureza, que detestando os monstros, ten
deria a fazê-los desapparecer antes mesmo da conce
pção? 

Seja como fôr as massagens eléctricas dão ex
cellentes resultados n'estas différentes formas de pros
tatites chronicas; insistimos em particular sobre a 
efficacia das correntes postas em evidencia por três 
observações do professor Doumer. 

De Albert Weill e Laquerriére citaremos duas 
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observações, que põem egualmente em evidencia o va
lor (Testas correntes. 

OBSERVAÇÃO I. — Homem de 58 annos; prostatite 
chronica e cystite, muito dolorosas. Retenção incom
pleta. Tratamento eléctrico cada dia. Durante um quarto 
d'hora, applicação do pincel metallico sobre o abdomen 
e verga, depois durante cinco minutos, massagem vibra
tória do abdomen e do perineo. Durante dez minutos, 
massagem intrarectal ao nivel dos lobos da prostata 
(a massagem vibratória actua sobre a descongestão, os 
effluvios poderosos produzem analgesia da bexiga, do 
esphnicter, e actuam sobre o escoamento purulento). 

Cura de 15 dias, voltando a prostata ao seu tama
nho normal e desapparecimento das dores na bexiga, 
bem como auzencia de pus. 

OBSERVAÇÃO II.— Do prof. Laquerriére. 
Homem de 42 annos. Hemorrhoidas muito incom

modas e dolorosas. Urinas sangrentas. Prostatite chro
nica com cystalgia e micções difficeis. Tratamento pelas 
correntes de alta frequência. Notam-se melhoras no 
estado hemorrhoidario, e nota-se a acção sobre as per
turbações dos órgãos visinhos; as irregularidades nas 
micções, a sensação de peso vesical desapparece, a 
prostata diminue de volume e volta ao estado normal 
em três semanas. 

(Dezessete sessões de cinco a 9 minutos, cada 
uma). 
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Vê-se o symptoma dominante dos prostatites chro-
nicas, isto é, a sahida de pus, que se nota de ma
nhã, em particular, augmentada por bebidas e ex
cessos de coito, desapparecer como por encanto em 
algumas sessões, diz Pollet; symptoma, que durante 
annos se notou e que tratamentos vários e que não 
tinham curado. 

Os phenomenos mais constantes maniíestam-se, do 
lado da dôr, á pressão digital e do lado da inchação. A 
dôr desapparece em duas ou três sessões. A pressão 
fica mesmo insensível. 

A desapparição da sensibilidade é ordinariamente 
definitiva, algumas vezes reapparece em seguida a ex
cessos de bebidas, coitos, em seguida desapparece com
pletamente, excepto nos casos complicados de cystite. A 
inchação diminue em 3 ou 4 sessões. 

A prostata torna-se mais consistente mas no fim 
de desessete ou dezoito sessões, volta ao estado nor
mal, algumas vezes mesmo nos casos mais simples, 
volta ao estado normal ao fim de seis ou sete sessões. 
Nas periprostatites, é mais demorado, mez e meio é o 
tempo que se gasta. Ao mesmo tempo a esperma-
thorrêa, devida á turgescência prostatica e a dysuria 
matinal, desapparecem. Emfim este modo de applicação 
das correntes eléctricas reserva, surprezas e curas agra
dáveis aos doentes novos e prostaticos percoces, que, 
desprezando o tratamento da sua prostatite chronica, 
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expõe-se a todas as consequências muito perigosas da 
prostatomégalia. 

São múltiplos os conselhos a dar aos prostati-
cos. Em primeiro logar os doentes devem evitar os 
resfriamentos, quer locaes quer geraes. Assim os 
doentes devem abster-se de se sentaram no solo hú
mido e frio, de conservar muito tempo as mãos em 
agua fria. 

Os doentes, que se levantam de noite para urinar 
não deverão pôr os pés no soalho. 

As refeições não devem ser nem muito copiosas, 
nem muito prolongadas; o refeição da tarde principal
mente deve ser leve. A alimentação dos prostaticos 
deve ser fortificante, mas ao mesmo tempo de digestão 
fácil. Proscrever-se-ha a cerveja e aguardente, café 
forte e licores. Só será permittido o vinho tinto. O 
coito repetido deve ser proscripto; mas praticado nor
malmente e com certos intervallos, não é nocivo, pelo 
contrario parece favorecer a descongestão da prostata. 
O repouso muito prolongado na cama faz mal. A per
manência de 7 a 8 horas é o sufficiente. Os doentes 
não devem deitar-se immediatamente após a refeiçãj», 
passearão no quarto para facilitar tanto quanto possível 
a evacuação da urina. 

A posição assentada e as grandes viagens em ca
minhos de ferro são prejudiciaes. As marchas fatigan
tes, os exercícios corporaes exaggerados, emfim todas 
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as fadigas devem ser evitadas. Estão contra-indicados 
os passeios a cavallo ou bicycleta. 

Como a hypertrophia da prostata predispõe £-\ 
constipação, prescreveremos o óleo de ricino, rhui-
barbo, magnesia, etc., nunca os purgantes drásticos. 

Aconselhar-se-ha o uso de clysteres, especialmente 
de manhã, banhos d'assento ou banhos geraes tépidos. 
As fricções seccas da pelle assim como a massagem 
geral, tem uma influencia considerável sobre a nutrição. 
Nogués aconselha a massagem abdominal regular, á 
qual attribue uma acção descongestionante sobre a 
prostata. Alguns auctores aconselham banhos d'aguas 
mineraes, iodadas e sulfurosas, ligando-lhes uma grande 
importância para a cura da hypertrophia prostatica. 

Vou Frisch cita um caso em que os banhos de mar 
foram d'um feliz resultado num prostatico. Certas com
plicações da hypertrophia, taes como a cystite e a pros-
tatite, são favoravelmente influenciadas pela balneothe-
rapia, e mesmo por aguas mineraes alcalinas como 
bebida. 

Expostas pois as différentes indicações das massa
gens prostaticas, cumpre-nos falar agora das contra 
indicações. 

Já falíamos dos maus resultados da massagem nas 
grossas prostatites, com colleção de pus abrindo-se 
n'uma região ou órgão visinho. 

Digamos ainda que é contra indicada: 
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No cancro da prostata; 
Na tuberculose ou syphilis do órgão. 
N'uma palavra nas prostatites especificas, — a mas

sagem é pouco indicada.— 
No caso de cancro, é formalmente contra indicada, 

pois exporia o doente á hematuria. Para a prostatite 
tuberculosa, deve a massagem no principio ser feita 
prudentemente e as sessões devem ser raras. 

Desde que a infecção bacillar tenha invadido a 
massa glandular, abster-se-ha claramente de toda a 
manobra macanotherapica. Os prostaticos syphiliticos, 
raros, é o tratamento especifico que os cura e não a 
massagem. 



V —CONCLUSÕES 

1.6 A massagem prostatica comprehende todas as 
manobras dirigidas sobre a prostata, com o fim de 
expremer a esvasiar os seus alvéolos das secreções pa-
thologicas. Contrariamente a certos auctores, deve-se, 
fazer entrar n'este quadro também a massagem digital, 
bem como a massagem por instrumentos mechanicos e 
também a electrisação da prostata. 

2.o Foi um medico francez, Reliquet, que intro
duziu na pratica clinica, a massagem e preconisa-a 
como meio de diagnostico e de tratamento. 

3.*> A massagem digital é um dos melhores meios 
áè tratamento das prostatites glandulares, sub-agudas e 
chronicas. Excellente também para prevenir a inflamma-
ção da glândula, no principio da blennorrhagia, desde 
que esta infecção attinja muito precocemente, — do se
gundo ao quinto dia, a urethra posterior. 



82 

4.o É egualmente indicada nas prostatites chroni-
cas, chamadas hypertrophiantes. Nos casos onde a pros-
tatite termina na formação de núcleos cicatriciaes indu-
recidos, sclerosados. Nos casos especiaes onde a hyper-
trophia prostatica se acompanha de focos de suppuração 
chronica de que são obrigados a, na maior parte dos 
casos, infecções vesicaes, acompanham fatalmente toda 
a hypertrophia complicada de retenção. Prestará emfim 
grandes serviços nos casos de hypertrophia sem reten
ção (41barran). 

5.o Pdde-se facilmente e deve-se sempre fazer a 
massagem ás vesículas ao mesmo tempo que á prostata, 
porque estes órgãos participam quasi sempre da mesma 
infecção. 

6.0 Nas secreções prostaticas, encontra-se depois 
de exames repetidos, provas e clássicas, o gonococus 
não intracellular, mas em liberdade no liquido prosta-
tico. Encontram-se muitas vezes também micróbios se
cundários, colibacillo em particular, staphylococus, stre-
ptococus etc. 

7.o As prostatites chronicas devidas ao gonococus, 
cedeu mais facilmente ás massagens combinadas com o 
emprego de antisepticos, como as devidas ao colibacillo. 

8.o O doente portador d'uma velha prostatite, des
prezada, está em condições de infectar a sua mulher; o 
exame minucioso e as massagens da prostata impõem-se 
pois, aos antigos blennorrhagicos, antes do seu casa-



83 

mento. Além d'isso o liquido espermatico d'estes indiví
duos, não tratados, não tem as propriedades normaes e 
os espermatozóides não encontram as condições vitaes 
necessárias, havendo portanto — necrospermia frequente 
e esterilidade. 

9.0 O desprezo por estas precauções pode produ
zir os seguintes accidentes: funiculite, orchi-epididymite, 
abcesso da prostata, novos ataques de uretro-prostatite, 
hemorrhagias è retenção. A massagem deve sempre ser 
precedida- d'uma lavagem da urethra anterior, da urethra 
posterior, d'uma injecção vesical do liquido antiseptico, 
que arrastará para o exterior as secreções expremidas 
pela massagem. 

10.o Como adjuvantes, empregam-se os antiphlo-
gisticos, clysteres belladonados, laudanisados muito quen
tes dados muitas vezes ao dia. 

11.o A massagem nunca deve ser feita pelo pró
prio doente. O decúbito dorsal, os punhos fechados de
baixo da bacia, constituem a posição mais commoda 
para dar ao doente uma excellente massagem. 

12.o A massagem é contra-indicada nos casos das 
grossas prostatites, com formação d'uma importante col-
lecção purulenta; n'estes casos o tratamento operatório, 
impõe-se. É egualmente contra-indicada no cancro da 
prostata, na tuberculose e na syphilis. 

13.o A duração das sessões variará entre meio 
minuto a três minutos e segundo os casos as sessões 
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serão praticadas approximadamente de dois em dois 
dias. 

14.o A massagem mechanica e eléctrica, dá excel
lentes resultados com os apparelhos de massagem de 
Janet, de Le Fur, Felecki, Porosz, Hogge, Courtado, de 
Sard, etc. 

15.o As electrisações faradica e galvânica, são 
excellentes meios de tratamento. 

>A electrisação pelas correntes d'alta frequência 
(Douner, Weill) em particular, actua muito rapidamente 
sobre as prostatites agudas e chronicas, e, combinada 
com a massagem mechanica ou digital, dá resultados 
verdadeiramente surprehendentes, sobretudo nos casos 
de núcleos sclerosados, fibrosos de prostatitè prolon
gada dos adultos e pode permittir evitar aos prostaticos 
novos, os accidentes incommodos da prostatitè hyper-
trophiante. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — A simples inflexão lateral da columna vertebral 
não caractérisa a scoliose. 

Phys io log ia—Os centros nervosos não descançam. 

Pathologia Geral — O tempo por si só atténua e acaba 
por anniquilar a influencia heredo-syphilitica. 

Anatomia pathologica — É preciso não confundir a mali
gnidade d'um tumor com a sua gravidade clinica. 

Materia medica — Os saes de quinino'nao só curam a ma
laria, mas ainda a previnem. 

Patholog ia ex terna — O cancro molle é uma doença es
pecifica. 

Patholog ia interna —Ao lado da synergia cardio-renal 
ha uma synergia cardio-gastrica. 

Medicina operatór ia —Nos apertos máximos a urethro-
tomia interna é o primeiro tempo da dilatação progressiva. 

Hygiene — A marcha é um adjuvante preciso do trabalho 
cardiaco. 

Medicina legal — A relativa frequência da syphilis paterna 
simplifica em casos duvidosos o diagnostico ethiologico do aborto. 

Partos — A historia clinica da inserção viciosa da placenta 
resume-se n'uma palavra — hemorrhagia.— 

Visto: Pôde Imprlmlr-se: 
O Presidente, O Director, 

Alfredo Magalhães. A. Brandão. 
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